NEZAPOMEŇTE! V neděli 12. října v 16 hodin odpoledne bude v kostele setkání členů
pastorační rady farnosti s farníky s prodiskutováním plánu na léta 2008–2011. Určitě přijïte!

VĚSTNÍK
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE
http://lhotecka.farnost.cz/vestnik

»Ìslo 5 ñ Z·¯Ì 2008

ČERVNOVÁ SLAVNOST NA ZAHRADĚ CMŠ STUDÁNKA (viz reportáž na stranách 3 až 6) byla příležitostí nejen k představení lhoteckých společenství, ale i k příjemnému letnímu setkání farnosti. Kapela Dvoje stopy, která hrává při nedělních večerních mších, obecenstvo i roztančila.
Snímek Tomáš Hrouda

NOV› FARNÕ VIK¡ÿ NECHME SE SV…ST
MILÍ BRATŘI A SESTRY,
rád bych se Vám několika málo
slovy představil:
Jmenuji se Stefan Wojdyla. Narodil jsem se roku 1980 v městečku
Ustrzyki Dolne ve východním Polsku
poblíž ukrajinských hranic. S rodiči
a starší sestrou jsem až do maturity
žil v blízké vesnici Lobozew.
To, že bych se rád stal knězem,
mě napadlo již na základní škole.
Rodiče s tím zprvu nesouhlasili. Mají
jen jednoho syna a přáli si, aby se
z něj stal policista. Nestalo se tak,
a nyní jsou snad i oni rádi.
Po absolvování gymnázia jsem
nastoupil v našem diecézním městě

Przemyśl do semináře. Právě zde
jsem se setkal s kardinálem Miloslavem Vlkem, který při setkání s bohoslovci hovořil mimo jiné o nedostatku
kněží v Čechách. Rok jsem přemýšlel a pak si podal žádost o přestup
do arcibiskupského semináře v Praze.
Moje působení v Čechách začalo
v Praze na smíchovské faře, kde
jsem se učil česky a pomáhal při
pastoraci. Následovaly tři roky studia na pražské teologické fakultě
a pobyt v semináři, poté rok v Kolíně,
v jehož průběhu jsem přijal jáhenské
svěcení a v červnu letošního roku
v katedrále svatého Víta, Václava
(Dokončení na str. 2)

HOSPODINEM

Jsme na začátku nového školního
roku a současně i na začátku nového pastoračního roku farnosti. Letní
měsíce prázdnin a dovolených většinu aktivit ve farnosti přeruší. Ale
v září opět „ožíváme“.
Pohledem do diáře vidím, kolik
toho máme už do Vánoc naplánováno: dne 1. září zahájení školního
roku naší Církevní mateřské školy
Studánka, 7. září mši sv. pro děti,
v polovině září zájezd do partnerské
farnosti Kralovice, 25. září zahájení
(Pokračování na str. 2)

Náklady na vytištění jednoho výtisku tohoto čísla činily 15 Kč.

ZNALEC SOCI¡LNÕ NAUKY CÕRKVE

Při letošních cyrilometodějských
oslavách na Velehradě byla za dlouholetou činnost při šíření sociální
nauky církve udělena Pamětní medaile České biskupské konference
JUDr. Bedřichu Vymětalíkovi, otci
našeho lhoteckého faráře. Čas od
času ho vídáváme i v našem kostele, neboŅ svého syna kněze při každé vhodné příležitosti navštěvuje.
Jak na internetu uvádí další vynikající znalec sociální nauky katolické církve, náš lhotecký farník
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.,
Bedřich Vymětalík st. je od samého
založení této instituce řádným členem Papežské akademie sociálních věd. Aktivně se podílí na její
práci a letos se má zúčastnit jejího
čtrnáctého plenárního zasedání.
V České republice se zasloužil
o vznik hnutí KřesŅan a práce. Po
léta byl jeho předsedou a ještě dnes
– jako jeho čestný předseda – pomáhá toto hnutí vést. Díky jemu se
podařilo založit tradici každoročních
konferencí na Velehradě. Vznikl tak
u nás ojedinělý okruh stálých účastníků těchto akcí, v poslední době
čítající přes sto pravidelných hostů
od nás, ze Slovenska a z řady dalších zemí.

Nechme se svÈst Hospodinem
(Dokončení ze str. 1)

výuky náboženství, 11. a 25. října
kurs pro lektory, 9. listopadu posvícení s biskupem Karlem Herbstem,
pak s třiceti farníky týden v Izraeli,
potom adventní duchovní obnovu
atd. A kolik toho ještě do diáře přibude! Kolik setkání při nejrůznějších příležitostech, aby farnost
spolu žila. A to je třeba, vždyŅ toho
máme tolik společného: jeden je náš
Pán, jedna víra, jeden křest, jeden
Bůh a Otec nás všech, jedna Matka
– Panna Maria. Měli bychom tvořit
jednu velkou rodinu s krásnými vzájemnými vztahy. Ke všemu však budou opět potřeba dobrovolníci, kteří
obětují pro tuto farní rodinu trochu
svého volného času.
V neděli 31. srpna se předčítal při
bohoslužbách úryvek z Jeremiáše.
V něm zaznívají krásná slova vyjadřující jeho city: „Svedl jsi mne, Hospodine, a já jsem se dal svést.“ Kéž
se najde hodně těch, kdo se dají
svést Hospodinem…
P. BEDŘICH VYMĚTALÍK
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Byl a je iniciátorem tzv. Evropského sociálního dialogu u nás. Přispěl
tak k vybudování celé sítě neziskových organizací, předmětem jejichž
zájmu a snažení je sociální oblast
v kontextu zemí Evropské unie.
Byl jedním z hlavních organizátorů mezinárodní konference, která
se konala v Boru u Tachova při příležitosti výročí 110 let Borských tezí,
které ovlivnily vznik křesŅanskosociálních politických stran v německé jazykové oblasti. Při těchto
pracovních oslavách se seznámila
většina členů budoucího týmu, který pod záštitou České biskupské
konference (ČBK) připravoval list
k sociálním otázkám v České republice Pokoj a dobro, vydaný 17. listopadu 2000. Pod hlavičkou Centra
pro sociální otázky ČBK tento tým
pracuje dodnes. Jak konstatuje
L. Mlčoch, Dr. Vymětalík je po celou
dobu jeho velice platným členem.
V poslední době se B. Vymětalík st.
podílel na odborné redakci Kompendia sociální nauky církve.
V ostravsko-opavské diecézi, kam
jako občan Frýdku-Místku patří, založil specializovaný Institut pro šíření a propagaci myšlenek katolické
sociální nauky ve spolupráci s televizním studiem Telepace.
Kromě toho stále ještě vykonává
advokátní praxi. Zastupuje mnohé
lidi u soudů a v našem nelehkém
právním prostředí usiluje o spravedlnost.
JUDr. Bedřich Vymětalík je také
manžel, otec rodiny, který svou celoživotní angažovanost ve prospěch
církve, vlasti a mezinárodní spolupráce v křesŅanském duchu dokázal předat též další generaci.
Letos o státním svátku připomínajícím vznik samostatného československého státu B. Vymětalík starší
oslaví své už 80. narozeniny. NeboŅ
se narodil dne 28. října 1928, deset let po vzniku Československé
republiky.
(ek+s)

LETOŠNÍ LÉTO bylo v našem kostele mimořádně požehnané na křtiny. Od června do srpna bylo u Panny Marie Královny míru pokřtěno
dvanáct miminek: Dorothea Reiserová, Alena Kynčlová, Tobias a Nikolas Bergerovi, Kateřina Veselá,
Aleš Staněk, Eliška Bílková, Ondřej
Pavlík, Michal Gajdoš, Eva Mária
Šalamunová (na snímku), Michal
Soukup a Vít Döllinger. Věřící měli
příležitost poznat i různé varianty
udílení svátosti křtu. Od začátku
letošního roku bylo v našem kostele
pokřtěno celkem 36 malých i velkých osob.
Snímek Radka Bergerová
LETOŠNÍ POSVÍCENÍ u Panny Marie
Královny míru oslavíme v neděli 9. listopadu v 10 hodin mší svatou s pražským
světicím biskupem Karlem Herbstem SDB.
l

VE VĚKU 85 LET 7. srpna – čtrnáct
dnů po svých narozeninách – zemřel pan
Václav Fanta, někdejší lhotecký varhaník, který stále čas od času u Panny
Marie Královny míru hrával. V. Fanta byl
otcem našeho varhaníka Petra Fanty.
l

MUDr. VĚNCESLAVA SVOBODOVÁ,
členka pastorační rady naší farnosti, si
založila vlastní neurologickou praxi. Bude
působit ve společnosti KlinNeuro s. s r. o,
Praha 1, Revoluční 19/765, telefon 221
715 291, e-mail venceslava.svobodova
klinneuro.cz, www.klinneuro.cz.
(v)
l

Nov˝ farnÌ vik·¯
(Dokončení ze str. 1)

a Vojtěcha v Praze i svěcení kněžské. Primiční mši svatou jsem sloužil v rodném Polsku a po krátké dovolené nastoupil jako farní vikář do
zdejší farnosti.
Těším se na vzájemná setkání.
P. STEFAN WOJDYLA

V PRAZE NA LHOTCE u Královny míru představil P. Bedřich
Vymětalík věřícím nového farního vikáře v neděli 20. července.
Mši svatou v 10 hodin P. Stefan
Wojdyla sloužil společně s otcem
Bedřichem a P. Stanislavem
Přibylem.
(red)

SLAVNOST SE VYDAÿILA

Při společné zahradní slavnosti
lhotecké farnosti a Církevní mateřské školy Studánka se v neděli
22. června farní společenství před
odchodem na jeho nové působiště ve středočeských Sedlčanech rozloučilo s P. Kamilem
Vrzalem. Nyní tam působí jako farní vikář. Chrámový sbor mu při
slavnosti zazpíval Ave Maria
Augustina Vitáska. Na melodie tří
lidových písní ho pak na nové
působiště vtipně vyprovodil slovy „Jede, jede lhotecký panáček,
jede, jede do Sedlčan“.
JEŠTĚ PŘED TÍM otec Kamil spolu
s otci Bedřichem Vymětalíkem a Pavlem Vrbenským jako poslední mši
svatou za svého působení na Lhotce
koncelebroval desátou. P. P. Vrbenský, původem ze středočeských Dobřichovic, na lhoteckou slavnost přijel s patnácti kralovickými farníky.
My, věřící lid, jsme při mši zpívali
soubor písní Hospodine všemohoucí. Při přímluvách jsme prosili nejen
za naše bratry a sestry ve víře z Kralovic, ale i za nemocnou sestru otce
Kamila.
Chrámový sbor při přijímání provedl Ave verum Corpus. P. K. Vrzal
vzhledem k dostatečnému počtu dalších duchovních osob mohl při své
poslední lhotecké mši toto krásné
dílo jiného Kamila – francouzského
skladatele Camilla Saint-Saënse –
na sedes vyslechnout nerušeně.
Za službu na Lhotce mu poděkoval nejen otec Bedřich, ale i místopředseda pastorační rady Petr Křížek. Věřící se k tomuto poděkování
připojili dvojím dlouhotrvajícím potleskem. Do působení na novém místě,

Nahoře: P. Kamil Vrzal se po své poslední mši u Panny Marie Královny míru
loučí se lhoteckou farností. – Dole: Chrámový sbor v čele s panem Ladislavem
Pospíšilem otci Kamilovi zazpíval nejen
v kostele, ale i na zahradní slavnosti.

v kraji, kde K. Vrzal vyrůstal, mu
B. Vymětalík popřál hodně Božího
požehnání a také to, aby ho věřící
v Sedlčanech měli tak rádi, jako
jsme ho měli rádi na Lhotce.
Na zahradní slavnosti pak P. Vrzal
dostal od lhoteckých věřících finanční příspěvek na zařizování se na novém působišti. Volejbalisté, s nimiž
naši kněží chodí hrát do tělocvičny
Thomayerovy nemocnice, dali otci
Kamilovi na odchodnou jeho karikaturu.
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PROGRAM SLAVNOSTI byl rozdělen do tří bloků. Jejich cílem bylo
přítomné nejen pobavit, ale i představit zájmové skupiny, které se
u Královny míru scházejí ze své
vnitřní potřeby nebo ve snaze nějak
přispět k obohacení života farního
společenství.
Po 13. hodině program formálně
zahájil otec Bedřich Vymětalík. V krátkém úvodním slově připomněl, že člověk nemůže být sám. Je závislý na
jiných lidech. Jezdí autem, které vyrobil někdo jiný, nosí šaty, jež ušil někdo jiný, a i v duchovní oblasti je
závislý na druhých. Jak napsal Dostojevskij, jedni druhé potřebujeme ke
spáse. Blahoslavený Fra Angelico to
krásně zobrazil na svém obraze posledního soudu. Ti, kteří jdou do nebe, drží se v jakémsi tanci za ruce.
Ti, kdo jdou do pekla, jsou každý
sám. V závěru úvodního slova lhotecký vikář přítomným popřál, aby se
na slavnosti obrazně drželi za ruce
a prožili radost ze společenství.
JAKO PRVNÍ SE NA PÓDIU na zahradě školky představili hosté z Kralovic, kteří přijeli mikrobusem vypůjčeným od plzeňských františkánů
a dvěma soukromými osobními auty.
Pavel Vrbenský v rozhovoru s moderátory programu Prokopem Jirsou
a jeho manželkou Janou, zvanou Jojo,
představil obec, která má 3000 obyvatel, i farnost s farním kostelem
sv. Petra a Pavla, jehož další patronkou je též Panna Maria. V někdejších
farních budovách rozlehlé kralovické
farnosti nacházejí, jak přítomné infor-
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moval, pohostinství skautské oddíly
i různé skupiny věřících. V souvislosti s lidmi, kteří jezdí na Kralovicko,
ocenil rovněž lhoteckou mládež, jež
už poněkolikáté na jaře přijela kralovické partnerské farnosti pomoci
s různými úklidovými pracemi.
Podobně jako Lhotečtí, i Kralovičtí jezdí na poutní zájezdy. V poslední
době byli nejen na Svaté Hoře v Příbrami, ale i v Lurdech. Z Lurd se vrátili právě v předvečer naší zahradní
slavnosti. Na letošní léto farnost naplánovala do čtyř ze svých kostelů
zajímavé koncerty.
PO TOM, CO VYSTOUPIL chrámový sbor, „přijeli“ na pódium v lepenkovém autobuse paní Hana Stehlíková s otcem Bedřichem, aby přítomné
pozvali na další letošní zájezdy. Jak
řekli, jejich účastníci se mohou těšit
nejen na to, že poznají další zajímavá místa naší vlasti, ale během cesty se mohou těšit i na předčítání zajímavé knihy Příběhy české šlechty.
Velkému zájmu se těšil písemný
kvíz z vlastivědných znalostí o bezplatnou účast na třech poutních zájezdech. Vyhráli v ní Řehákovi, Danielovi a Běhalovi.
PĚKNĚ SE PŘI SLAVNOSTI představily děti z Církevní mateřské školy Studánka, které na pódium nebo
přesněji řečeno před pódium přivedly ředitelka Iva Valtrová a paní učitelka Eliška Léblová. Paní ředitelka
si na Studánce nejvíce cení toho, že
se na Lhotce může dětem věnovat
mnohem víc, než tomu bylo ve „státní“

školce, kde dříve pracovala dvanáct
let. Tam měla na starosti 28 dětí, v církevní mateřské škole má každá učitelka na starosti jen 15 dětí. Může
jim tedy mnohem lépe předávat hodnoty, na kterých jí i rodičům záleží.
Spolupráci s rodiči ve Studánce pokládá, jak doslova řekla, přímo za úžasnou. Ocenila rovněž to, že P. Vrzal se
dětem nevěnoval jenom jako kněz.
Jako člověk, který to umí se dřevem,
míval s nimi i tzv. dílny a ledacos je
naučil. Tím si otec Kamil při svém
odchodu z naší farnosti na zahradě
školky vysloužil další velký potlesk.
Pak paní ředitelka přátele Studánky
pozvala na 1. září v 8.30 hod. do lhoteckého kostela na zahajovací mši
k začátku nového školního roku. A pak
ještě na Den sv. Františka, na lampiónový průvod a adventní dílnu.
Děti předvedly pásmo tanečků
a písniček. Při tom se ukázalo, že na
rozdíl od svých vrstevníků mají překvapivě dobrý sluch. Obdivuhodné
bylo, jak zazpívaly nejen české písničky, ale latinsky píseň Laudato sii –
Chválen buï, ó můj Pane.
„MALÉ FARNÍKY“ vystřídali senioři
vedení Janou Prchalovou. Původně
prý chtěli zpívat něco zbožného, ale
nakonec zazpívali písničky docela
obyčejné. Včetně známé skautské
o bábách, jež stály u silnice a divily
se převelice, že má nahá kolena –
rozumí se skaut, kterého viděly. Ač
o holi, s nahými koleny a hlavně v junáckém kroji na pódium napochodovala paní Dana Michaljaničová. A diváky bavila ledacčíms – třeba jak si

Nahoře: Moderátoři programu slavnosti na zahradě školky
Studánka manželé Prokop a Jana Jirsovi na pódiu prezentují lhotecké společenství maminek. – Uprostřed: Řezník Petr
Nečes se svou rodinou přivezl z Moravy nejen krásnou vepřovou kýtu, ale i jiné dobroty. – Dole: Paní Hana Stehlíková
s P. Bedřichem Vymětalíkem prostřednictvím lepenkového
autobusu „cestovní kanceláře“ Lhotka tour propagují další lhotecké poutní zájezdy. – Na vedlejší straně: Na slavnosti bylo
příjemně malým i velkým.

je mazala francovkou, aby ukázala, co nahá kolena „na
stará kolena“ potřebují.
Seniory na kytaru doprovodila šéfová kapely Nestíháme
Boženka Šárková. Ta pak hrála a zpívala i se svou kapelou, jež pravidelně účinkuje při mších upravených pro děti.
Ti, kdo nestíhají, ale přesto tak pěkně hrají a zpívají, se na
slavnosti představili ve své nejširší sestavě včetně dětí.
Repertoár však předvedli zcela jiný než v kostele. Zpívali o dětech v Africe i jinde na světě. Ale skončili s písničkou, kterou z kostela známe – Sluneční.
Při zahradní slavnosti jsme se také dověděli, jak kapela přišla ke svému jménu. Otec Bedřich Vymětalík velice toužil, aby při dětských mších hrála nějaká kapela.
Všichni, kdo pro ni přicházeli v úvahu, však prý skučeli,
jak bylo doslova řečeno, že nestíhají. Ale nakonec to
Bohu díky stihli.
Na zahradní slavnosti nakonec opět vystoupila ještě
jedna „kostelní“ kapela – Dvoje stopy, která při nedělních
večerních bohoslužbách hrává „tvrdší“ písničky blízké
současné mladší generaci.

MLADŠÍ -NÁCTILETÍ se v průběhu programu přiznali,
že mají velice rádi dorty. A tak také jeden dort – i když jen
papírový, ale za to pořádně veliký – na pódiu předvedli.
A protože otec Kamil ve farnosti za tři roky svého působení nikdy nezkazil žádnou legraci, bylo tomu tak i naposledy, když byl mezi námi před svým odchodem do Sedlčan. Jedna z hlav, které z velikánského papírového dortu
-náctiletých vykukovaly, byla jeho.
Ministranti přítomné pobavili svými vtipy. A jestliže
kdysi ještě Československá televize názvem jednoho ze
svých oblíbených zábavních programů naznačovala, že
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možná přijde i kouzelník, na naši
slavnost kouzelník přišel opravdu –
v podobě Štěpána Vašíčka, jednoho
z ministrantů.
O to, aby všichni dobře slyšeli, se
u mixážního pultu celé odpoledne starali Stanislav Salajka a Jan Toepfer.
A JAKÁ BY TO BYLA SLAVNOST,
kdyby na ní nebylo i ledacos k snědku. O to se postaraly nejen dobré
duše z naší farnosti včetně paní Evy
Šiškové, která navařila veliký hrnec
znamenité dršŅkové polévky, ale zejména řezník Petr Nečes z Boskovic
s rodinou. Z Moravy Nečesovi na
Lhotku dovezli mimo jiné 36 kg vepřové kýty, 70 kg steaků a 10 kg klobás. Všechno to slavnost jaksepatří
provonělo. A po polévce paní Šiškové
se jen „zaprášilo“. Na pivko byla
vzhledem ke značné sluneční aktivitě
skoro stále fronta, ale nikoho pivo nezmohlo. Samozřejmě byly k dispozici
i různé vody a také káva nebo čaj.
Slavnost, která díky lákavé nabídce různých dobrot začala vlastně
hned po skončení desáté mše svaté –
jak jen farníci z kostela došli nebo dojeli do školky – trvala asi do 18 hodin.
Na naplánované večerní opékání
vuřtů však už po rozpáleném dni neměl nikdo náladu. Řadu lidí lahůdky,
program a milá společnost upoutaly
natolik, že si teprve večer nebo dokonce až v pondělí ráno všimli, jak je
připeklo sluníčko.
A pokud šlo o vuřty, dobrovolníci,
kteří slavnost již v sobotu obětavě
připravovali, za což jim patří chvála a
dík, si jejich opékání užili už v sobotu
večer. Jak se vyjádřil otec Bedřich,
na zahradě školky prý bylo v předve-

čer slavnosti tak příjemně,
jako kdyby to ani nebylo ve
městě na sídlišti.
Na naší letošní farní slavnosti slavila narozeniny redaktorka Českého rozhlasu
(ČRo) Praha a ČRo Leonardo Alena Michálková.
A. Michálková je také varhanicí u sv. Václava na Smíchově a v Loretě, redaktorkou varhanického časopisu
Smyk a spoluautorkou varhanických webových stránek Varhaníci on-line. Na
slavnosti však pracovala
hlavně pro rozhlas. Některé
její účastníky s mikrofonem
„vyzpovídala“.
Významným příspěvkem
k tomu, aby slavnost přispěla Lhotečtí moderátoři „zpovídají“ na zahradní slavk lepšímu vzájemnému po- nosti P. Pavla Vrbenského z Kralovic.
znání se přítomných a tudíž
i sblížení farnosti, byly jmenovky, jednoduchou jmenovku si nalepil na
které všichni dostávali hned u vcho- košili, halenku nebo tričko. Aby ostatdu na zahradu. Vlastně to byly jen ní věděli, s kým mají tu čest.
Farníci, kteří v červnu ve Studánsamolepky s dětskou stylizovanou
kresbou květiny. Každý příchozí si ce byli, mají na co vzpomínat. Na
do ní vepsal, jak se jmenuje, a tuto slavnost jistě budou vzpomínat rádi.
A ti, kterým se
do školky nechtělo, nebo
se tam z nějakého důvodu
nedostali, mají
čeho litovat, že
tam nebyli.
(jis)
Snímky
Petr Stehlík
a T. Hrouda (1)
-náctiletí – ještě s otcem Kamilem – představují dort, jaký mají rádi.

SOUTÃé O TÿI Z¡JEZDY
Správné řešení je u odpovědí uvedené tučně.
Karlův most byl postaven v Praze
jako:
– třetí kamenný most;
– první kamenný most;
– druhý kamenný most.
Sošku Panny Marie Svatohorské
vyřezal podle tradice:
– Jan z Jenštejna;
– Arnošt z Pardubic;
– Karel IV.
Jakub Jan Ryba složil svou vánoční mši v:
– Rožmitále na Šumavě;
– Rožmitále pod Orebem;
– Rožmitále pod Třemšínem.
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Městem Písek protéká řeka:
– Nežárka;
– Otava;
– Vltava.
Na zámku Konopišti žil následník
trůnu:
– pruského;
– českého;
– rakousko-uherského.
Bedřich Smetana složil operu Rusalka v:
– Nechanicích;
– Vysokém u Příbrami;
– Poděbradech.
Operu Rusalka nesložil B. Smetana, ale Antonín Dvořák, a to ve
Vysokém u Příbrami.

V Třeboni je novogotická hrobka
rodu:
– Schwarzenbergů;
– Kinských;
– Lobkowiczů.
Kostel Panny Marie Královny míru
na Lhotce byl postaven před:
– 80 lety;
– 75 lety;
– 70 lety.
Arcibiskupské sklepy s výborným vínem jsou v:
– Olomouci;
– Brně;
– Kroměříži.
Známý milovník Casanova pobýval v:
– Oseku;
– Duchcově;
– Šternberku.
(hs)

Mše lhoteckých poutníků v bozkovském kostele Navštívení Panny Marie. – Vlevo dole P. Bedřich Vymětalík při mši v Bozkově,
vpravo bozkovský chrám zářící novotou.

POUTNÕ Z¡JEZD DO HORNÕHO POJIZEÿÕ
Při pokračování našich letošních
poutních zájezdů jsme se 14. června vydali na Semilsko a Železnobrodsko.
PÁN NÁM DOPŘÁL krásné počasí,
a tak první cíl cesty – poutní chrám
Navštívení Panny Marie v Bozkově
– nás přivítal v záři ranního sluníčka. Původní čas rezervovaný pro mši
svatou, která měla být slavena společně s místním knězem a zdejšími
věřícími, byl pro náš včasný příjezd
ještě vzdálen, a tak po rychlé opera-

tivní poradě jsme požádali o možnost mše jen pro nás poutníky, což
nám bylo umožněno. A tak bohoslužba sloužená P. Bedřichem Vymětalíkem byla jen „naše“. Zdejší
varhaník nám na úvod zazpíval píseň k Panně Marii Bozkovské a pak,
jak je naší tradicí, jsme si zazpívali
naše mariánské lhotecké písně s naší hymnou Královno míru.
Hned po mši jsme odešli na prohlídku Bozkovských jeskyní, které
se nacházejí ve vzdálenosti necelého jednoho kilometru od kostela.

Pohodlná cesta z kopce nás přivedla přímo před vchod a po rozdělení
naší výpravy na dvě části, jak to bylo
z organizačních důvodů zapotřebí,
jsme s průvodcem prošli všechny
zpřístupněné prostory.
Bozkovské jeskyně vytvářela agresivní voda prosakující z okolních kyselých hornin do vápnitého či křemitého dolomitu v období třetihor
až čtvrtohor. Do objevu krasového
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jeskynního systému tam býval do
roku 1950 malý lom na kámen. Při
těžbě se zde začaly objevovat dutiny. Od r. 1954 je místní nadšenci
začali prozkoumávat. Roku 1957
pronikli do prostor s krápníkovou
výzdobou. Od té doby začal systematický jeskynní průzkum. Veřejnosti byly Bozkovské jeskyně zpřístupněny v květnu 1969. Do současné
doby je zde objeveno 1100 m chodeb, z nichž je zpřístupněno 350 m.
Nás zaujaly krásné sintrové záclony a jiné výtvory z krápníkové
výzdoby nazývající se podle představivosti, např. Prušácká přilba,
Sloní uši, nebo názvy jeskyněk
v podzemí, např. Pirátská, Loupežnická, Listopadová jeskyně či jeskyně Překvapení. Ta byla objevena
jako první, a proto dostala tento
název.
Na závěr prohlídky jsme stanuli
v Jezerním dómu, kde se nachází
největší podzemní jezírko v Čechách,
o rozloze asi 340 m2. Jeho voda má
stále teplotu 7 stupňů. Při pohledu
na jeho hladinu má návštěvník dojem, že voda v jezírku někam proudí.
Ale je to jen zrakový klam. Se stropu
jeskyně stále padají kapky vody, které při dopadu na hladinu vzbuzují
dojem, že voda proudí.
Po 50 minutách strávených v podzemí jsme opět stanuli na světle Božím, a to docela rádi, protože v jeskynním chladu (okolo 9 ˚C) jsme
pěkně „promrzli“. Takže jsme byli
rádi, že sluníčko nás opět zahřálo.
Cesta zpět byla poněkud náročnější. Opět jsme museli vystoupat
do kopce ke kostelu, u kterého
jsme se v blízké restauraci zvané
Dřevěnka, umístěné v krásné velké roubené chalupě, těšili na občerstvení. Ale takových lidí jako my
tam bylo víc. Personál nestíhal,
a tak čekání na jídlo, byŅ údajně
hotovky, bylo dlouhé. Ale snad za
ty dvě hodiny přestávky každý něco k snědku dostal.
PO OBĚDĚ jsme opět navštívili
poutní kostel a v klidu absolvovali
prohlídku interiéru s výkladem zdejšího pana faráře.
Předpokládá se, že původní kostel byl založen za správy benediktinů ze Železného Brodu někdy
mezi lety 1050 a 1177. V roce 1434
kostel vypálili husiti. Pak až do 17.
století o něm nejsou žádné záznamy. Nynější kostel byl založen
r. 1628 a byl dřevěný. Za třicetileté
války byl vyloupen a poškozen.
Až roku 1690 byla zahájena stavba kostela kamenného. Ten byl roku
1693 vysvěcen. Chrámová loï byla
zakryta krásným dřevěným kazetoStrana 8

vým stropem, dílem místních truhlářů. Také stavbu kostela navrhoval
a řídil stavitel „z lidu“ – Vilém z Jičína. Roku 1747 už zde byla fara
a kostel se stal farním. V té době byl
interiér vybaven novými oltáři a sochami, vše zhotovili bratři Jelínkovi z Kosmonos, významní řezbáři té
doby.
Roku 1893 byla provedena generální oprava, hřbitov kolem kostela zrušen a přemístěn na okraj
obce. Tehdy také věž dostala nynější podobu.
R. 1996 převzala kostel a farnost
do správy Kongregace misionářů
Matky Boží z La Saletty. Ti interiér
i exteriér kostela upravili do současné podoby. Na dění ve farnosti
i na opravách se významně podílí
také Matice bozkovská.
Věž kostela je vysoká 49 m, zakončená křížem s kleštěmi a kladivem. Jsou tam tři zvony, z nichž nejstarší z roku 1555 je stále původní.
Vyhlídkový ochoz věže slouží jako
rozhledna.
Nejvzácnějším předmětem v kostele je vzácná gotická socha Panny
Marie. Její vznik se klade před
r. 1490 a její původ je zahalen tajemstvím. Její vyobrazení je také na
zvonu z roku 1555, takže její umístění v Bozkově se předpokládá již
od konce 15. století. Za třicetileté
války byla uschována na zámku
v Hrubém Rohozci a r. 1663 opět
vrácena do Bozkova, kde se nachází
dodnes, přeživší všechny války přešlé přes tyto kraje. Dokonce přečkala i novodobé drancování památek pro mamon na konci 20. století.
Někteří z našich poutníků stačili
vyběhnout na věž kostela, jiní navštívit pod kostelem kapli, pod níž
vyvěrá mohutný pramen čisté pitné
vody. Voda z tohoto pramene vyvěrá od nepaměti. V polovině 17.
století, kdy do Bozkova začalo přicházet mnoho poutníků, se pro její
uzdravující moc poutníci v ní omývali. Kaple byla postavena v roce
1900 a voda pro veřejnou potřebu je
zde k dispozici dodnes.
DALŠÍ ZASTÁVKOU na naší cestě
byly nedaleké Semily. Město bylo již
od poloviny 19. století centrem
správy, sídlem hejtmanství a až do
jeho zrušení roku 2002 sídlem okresu. Od nepaměti Semily patřily do
Hradeckého kraje, ale r. 2002 byly
začleněny do nově zřízeného kraje
Libereckého.
V Semilech se narodily nebo tam
žily významné osobnosti, z nichž
k nejznámějším patří František Ladislav Rieger a ministerský předseda Dr. Karel Kramář. V Semilech

měl advokátní kancelář JUDr. Antonín Zeman, spisovatel píšící pod
jménem Antal Stašek. V budově
dnešního muzea se narodil jeho syn
Kamil Zeman, který psal pod pseudonymem Ivan Olbracht.
Z památek je dominantou města
novorománský kostel sv. Petra a Pavla z roku 1911 a městská radnice
z r. 1874. Nejstarší semilskou památkou však je hřbitovní kostelík
sv. Jana Křtitele z roku 1727.
Náš čas na prohlídku města byl
však omezený, a tak někdo navštívil
městské muzeum, jiní využili oslav
135. výročí založení zdejšího hasičského sboru. Při této příležitosti bylo v Semilech vystaveno jedenáct
historických parních hasičských
stříkaček z celé České republiky. Ty
jsme mohli vidět přímo v akci – při
pokusu o světový rekord v přepravě
vody na vzdálenost 2,9 km, s asi
stometrovým převýšením. Byla to
radost dívat se na pohybující se vyleštěné mosazné písty parních strojů a dobově vystrojenou obsluhu
v hasičských uniformách z konce
19. století, jak přikládá pod kotel
a řídí chod stroje. Zejména dítka z našeho zájezdu, se kterými P. Bedřich
Vymětalík několik pracujících strojů
obešel, byla u vytržení. Nejstarší zde
vystavená parní stříkačka pocházela
z roku 1881. Její pořizovací cena byla 3200 zlatých. Hned roku 1881 se
dokonce účastnila i hašení požáru
Národního divadla v Praze. Nyní je
ve vlastnictví hasičů v Klatovech.
ALE PROTOŽE ČAS „je běžec dlouhým krokem,“ museli jsme jet dál.
Naším posledním cílem byla obec
Malá Skála na řece Jizeře v údolí
mezi Železným Brodem a Turnovem.
V dnešní rozloze obec existuje až od
roku 1953, kdy došlo pod tento název ke sloučení deseti obcí.
Vlastní Malá Skála se rozkládá
na pravém břehu Jizery. Měla svůj
hrad, později zámek, pivovar a velkostatek. V listinné podobě se připomíná k roku 1432, kdy patřila dominikánskému klášteru v Turnově.
Později zde vládli Vartenberkové,
Smiřičtí a po Bílé hoře Albrecht
z Valdštejna. Po konfiskaci jeho majetku získali spolu se Semily a Hrubým Rohozcem panství r. 1634
Desfoursové. V jejich majetku byla
Malá Skála skoro 170 let. V roce
1700 zde vystavěli barokní zámek,
nacházející se nad obcí při silnici
na Sněhov.
V r. 1802 koupil maloskalské panství textilní průmyslník Zachariáš
Römisch, který celé okolí Vranovského vrchu proměnil na přírodní
park. Na troskách bývalého strážního

hradu vybudoval tzv. Pantheon.
Umístil zde pomníky, busty a mohyly slavným osobnostem minulých
dějin – básníkům, panovníkům, vojevůdcům. Dominantou Pantheonu
a celé Malé Skály je novogotický
letohrádek s břidlicovou věžičkou
postavený roku 1826. Stavba tak připomíná kostelík. Nedaleko je na
skále 60 m nad řekou vyhlídka na
údolí. Pantheon bohužel podlehl
vandalismu 20. století a z jeho pomníků a mohyl zbyly jen rozvalené
ruiny připomínající vykopávky antického Říma.
Zámek po smrti Z. Römische koupili z dědictví Oppenheimerové, majitelé obchodního domu v Lipsku. Ti
zámek přestavěli v secesním stylu.
V r. 1864 Ludvík Oppenhaimer zde
postavil kapli sv. Vavřince. Po r. 1945
zámek přešel na stát a sloužil jako
rekreační zařízení. Po roce 1990 přešel na obec a v r. 2000 byl prodán
soukromé společnosti.
Cílem našich poutníků byla však
galerie Josefa Jíry v Boučkově statku. Tento patrový dům je z r. 1813,
s vysokou členitou lomenicí a přilehlými hospodářskými budovami.
Uvnitř se nachází stylová hospoda
(což jsme uvítali) a vlastní galerie.
Zde jsou vystaveny sbírky obrazů
a plastik více než 120 českých výtvarníků 20. století. Dále pak je zde
vlastivědná expozice. Samostatnou
část tvoří stálá přehlídka tvorby akademického malíře J. Jíry.
Světoznámý malíř Josef Jíra se
narodil 11. října 1929 v Turnově. Tam
vystudoval šperkařskou školu a v Praze později Akademii výtvarných umění. Uspořádal řadu výstav svých děl
nejen u nás, ale i ve Francii, Brazílii,
Egyptě a v mnoha dalších státech.
Byl autorem vitráží v pražském hotelu Intercontinental, ilustroval řadu

Nahoře: Zvony kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově, z nichž prostřední, nejstarší a největší, pochází z roku 1555. – Uprostřed: Pěkně upravená je i kaple nad
zázračným bozkovským pramenem. – Dole: Poutní zájezdy často skýtají překvapující příležitosti vidět i řadu jiných věcí, než jsou jen církevní památky – v Semilech
např. hasiče ve starých uniformách a historické stříkačky.

knih a v devadesátých letech minulého století se podílel na záchraně
Boučkova statku a jeho přeměně na
galerii. V roce 1996 se zasloužil o rekonstrukci zdevastované zámecké
kaple sv. Vavřince na Malé Skále, pro
kterou vytvořil čtrnáct zastavení křížové cesty. Jiný známý malíř, Vladimír Komárek, se tam podílel na vytvoření hlavního oltáře. Posledními
velkými díly umělce Jíry byl betlém
v nadživotní velkosti pro Krištofovo
Údolí u Liberce a obdobný betlém
pro Malou Skálu. V tomto případě se
jedná o triptych, který začíná vražděním neviňátek, uprostřed jsou klasické jesličky a Svatá rodina a poslední díl zobrazuje útěk do Egypta.
Betlém se zde vystavuje vždy ve
vánoční době. Josef Jíra zemřel
15. června 2005.
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NA ZÁVĚR musím ještě vzpomenout, jak je Malá Skála spojena
se lhoteckou farností: Na Malé Skále se v rodině hospodářského správce zámku 7. září 1901 narodila spisovatelka Jarmila Glazarová. Její
dětství bylo smutné, neboŅ brzy
ztratila rodiče.
Protože byla důvěřivým člověkem
se silným sociálním cítěním, v důsledku jejího těžkého života v mládí
se „mocným“ poválečné doby podařilo ji získat pro aktivní působení
v komunistické straně. V srpnu
1968 se po těžkých vnitřních bojích
od politiky KSČ i přes nátlak vedoucích funkcionářů strany distancovala. Stáhla se z politiky a se svou
starší sestrou, o kterou se starala,
žila až do své smrti 20. února 1977
v zakoupené vilce na Lhotce v ulici
Nad Koupadly.
J. Glazarová navštěvovala lhotecký kostelík a v letech tzv. normalizace se často setkávala s P. Vladimírem Rudolfem. Hovořila s ním
o sobě, o spisovatelích a o době,
kdy byla na vrcholu slávy. Stala se
tak vlastně lhoteckou farnicí.
P. Rudolf také na konci února
1977 J. Glazarovou na lesním hřbitůvku na Malé Skále ve svahu Vranovského lesa, založeném r. 1813
Zachariášem Römischem, pohřbíval. Ze Lhotky byl tenkrát na její pohřeb na Malou Skálu vypraven autobus. Otec Vladimír Rudolf se nebál
její pohřeb zorganizovat a za dohledu Státní bezpečnosti ji na tomto
hřbitově důstojně pohřbít. Dnes už
těch jednatřicet let od pohřbu připomíná jen deska na jejím hrobě,
k němuž občas někdo zabloudí,
vzpomene a položí květiny…
Text a snímky
VLADIMÍR TUREK

MOUDROSTI
Z INTERNETU
AŤ JE BOUŘE jakákoliv, jsi-li
s Bohem, na konci na tebe vždycky čeká duha.
JERRY CECIL
V BOŽÍM DÍLE existují tři stadia:
nemožné, těžké, hotovo.
H. TAYLOR
BŮH NÁM NIKDY nedává schopnost věci posoudit proto, abychom kritizovali, ale abychom za
ně prosili.
O. CHAMBERS
BŮH VŽDY DÁVÁ to nejlepší těm,
kdo nechají volbu na něm. (mk)
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K R ¡ T C E
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Církevní mateřské školy Studánka bude zahájen v pondělí 1. září v 8.30 hod. mší svatou v kostele Panny Marie Královny míru.
l LUCIE SVOBODOVÁ se jmenuje nová učitelka Církevní mateřské školy Studánka. Je z Hradce Králové. Absolvovala svatojanskou kolej. Pracovala ve
veřejné mateřské škole. O práci ve Studánce projevila zájem, když byla na Lhotce na praxi. Do lhotecké CMŠ nastupuje
od začátku nového školního roku. Bydlet
bude u řádových sester na Kačerově.
l PRVNÍ NEDĚLNÍ MŠE upravená pro
děti bude v novém školním roce výjimečně sloužena 7. září v 10 hodin. Další mše
svaté pro děti se budou v období 2008–09
konat vždy třetí neděli v měsíci, rovněž od
10 hod. Ke změně dochází proto, aby
chlapci a děvčata při bohoslužbě poznali
i jiné partie Písma než doposud.
l POUTNÍ ZÁJEZD naší farnosti do Mariánského Týnce u Kralovic se uskuteční
v neděli 14. září. Autobus od kostela odjede v 7 hodin ráno. V 9.30 bude v Mariánském Týnci společná modlitba růžence
a v 10 hodin mše svatá s plzeňským biskupem Františkem Radkovským. V mariánskotýneckém poutním chrámu Panny
Marie se bohoslužby konávají jen čas od
času. Kostel byl postaven v letech
1720–1751, ale už v roce 1785 z nařízení Josefa II. zrušen. Po tom, co byla tato
historická památka obnovena, je součástí někdejšího zrekonstruovaného klášterního areálu, kde je nyní okresní muzeum.
K účasti na poutním zájezdu je nutno se
přihlásit v sakristii.
l SPORTOVNÍ ODPOLEDNE pro nejmenší, ale nejen pro ně, uspořádá Občanské sdružení Studánka a stejnojmenná církevní mateřská škola v neděli
5. října od 14 hodin na zahradě školky,
Ke Kamýku 686, autobus z Kačerova
189 a 215, od smíchovského nádraží
a z Novodvorské 198 a 199. Odpoledne
budou děti zápolit pod vedením tatínků,
večer bude zapálen táborák. Akce je
přístupná všem zájemcům. Sportovní
odpoledne se koná za přispění Městské
části Praha 12.
l SETKÁNÍ SENIORŮ a všech kdo nechtějí být sami, při čaji se od podzimu
nebude konat každé druhé úterý, jak
tomu bylo dosud, ale každou druhou
sobotu po mši svaté, tedy asi od 16.45
hod. První setkání v novém termímu se
uskuteční v sobotu 11. října.
l ODLOŽENÝ KURS pro lektory se bude
konat v sobotu 11. a v sobotu 25. října.
Kurs bude vždy celodenní, takže se počítá i se společným obědem. Kromě těch,
kdo se už k účasti přihlásili, se mohou hlásit ještě i další zájemci.
(red)
l

äPA»»Õ LETKA
NA OBZORU
To jméno musí být nejspíš dáno rodem, protože i dnešní rodina Špačků
je neustále na cestách a v letu. Když
jsem se snažila sehnat Josífka, byl
právě s maminkou v Chebu, kde testoval nové nástroje nejlepších houslařů naší země. Otec rodiny pobýval
v tu dobu se Sextetem českých filharmoniků na koncertech v Japonsku,
čtrnáctiletá flétnistka Jana byla se
studentským jazzbandem v Dánsku
a starší Helena dokončovala druhý semestr práv na Masarykově univerzitě
v Brně, zatímco violoncellista Petr
studoval na devítitýdenním mezinárodním setkání na American Music
Festival v Aspenu, na východním pobřeží Spojených států. Jen pětiletý
Kubík zůstal s babičkou doma. Ještě
má na cestování čas.
Nedělní večer v kapli Božského Srdce
Páně (15. června) byl dalším svědkem houslového večera Josefa Špačka,
s nímž u klavíru zasedl P. Stanislav Přibyl. Mladý houslista absolvoval krátce
před tím v Dánsku mezinárodní soutěž
Carl Augusta Nielsena a přivezl si skvělou třetí cenu a cenu za nejlepšího účastníka od nezávislé junior poroty. Dostal se
do konkurence devětatřiceti, i mnoha starších kolegů ze sedmnácti zemí celého
světa. Je to obrovský úspěch.
Už od loňského září se ve třídách
prof. Idy Kavafjan a Samuela Ashkenasiho na soutěž připravoval. Josefovy výsledky studia na Curtis Institute of Music
ve Philadelphii na americkém východním pobřeží Pensylvánie jsou víc než
patrné. Slyšeli jsme zase kus překvapivého a procítěného mistrovství. Cenným partnerem byl Josefovi P. Přibyl.
Bacha a Paganiniho střídali Couperin
a Rameau, s náročnými, i když průzračnými rokokovými skladbami pro cembalo,
hranými na klavír.
Josefa čekaly další povinnosti, učení,
komorní a orchestrální hra, a tři letní týdny pobytu se školním kvartetem na známém Bravo Vail Festivalu v Coloradu,
kde účinkují mnohdy takové špičky jako
Newyorská a Philadelphská filharmonie.
Měli tam být rezidentním, tedy dvorním
kvartetem. Na srpen Josef plánoval návrat do vlasti, aby natočil s Václavem
Hudečkem na CD barokní koncerty.
V září si ještě zahraje na Mezinárodním
hudebním festivalu Brno s Ruskou komorní filharmonií. V novém školním roce
ho čeká roční studijní bakalářský program, stále na Curtis Institut of Music.
Na jaře 2009 pak uskuteční třináct koncertů v městech západního pobřeží
Ameriky. S komorním souborem školy
(Dokončení na str. 15)

ZAJÕMAVÕ LID… MEZI N¡MI

IVA VALTROV¡, DiS.
Ředitelka Církevní mateřské školy
(CMŠ) Studánka Iva Valtrová, DiS.
(diplomovaný specialista – titul udělovaný po absolvování studia na
vyšších odborných školách), rozená
Marušková, se narodila 8. června
1966 v Praze. Její maminka Marie je
reprodukční grafička, nyní již v důchodu. Tatínek Milan, který před pěti
lety ve věku 61 let předčasně zemřel na Alzheimerovu chorobu, byl
původním povoláním strojař; léta
pracoval v podniku Povodí Vltavy.
Paní Iva, která má o pět let mladší sestru Evu, vyrůstala v Modřanech.
V Modřanech také navštěvovala základní školu a ukončila povinnou
školní docházku v ZŠ Baumanské
náměstí. Na Středním odborném
učilišti zahradnickém v Praze 9-Hrdlořezích se vyučila zahradnicí a tam
si též v oboru dodělala maturitu.
Dva roky studovala Vysokou školu
zemědělskou v Praze 6-Suchdole.
Po ukončení mateřské dovolené
a osmileté praxi učitelky školky se

Nahoře: Tak, a teï slíbené piškotky. – Vlevo: Iva Valtrová
před lety se svými dětmi coby indiánská squaw.

přihlásila na dálkové studium na Vyšší odborné škole
pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou. V září 2006
ji úspěšně zakončila závěrečnou absolventskou
zkouškou.
I. Valtrová se vdávala před dvaceti lety. Její manžel
Tomáš, původním povoláním zemědělský inženýr, nyní
vlastní malou firmu zabývající se projektováním a realizací kanceláří a dodávkou tzv. ergonomického nábytku,
tedy nábytku odpovídajícího nejvýhodnějšímu uspořádání pracovního prostředí na základě průzkumu možností a hranic pracovní výkonnosti člověka.
Po svatbě se manželé odstěhovali z Prahy do rodinného domku ve Zvoli, kde se jim v roce 1990 narodila
dcera Eliška a o rok později syn Jan.
Jejich osmnáctiletá dcera Eliška má od svých pěti let
velkou touhu stát se architektkou. Cílevědomě jde za
svým přáním a úspěšně studuje Střední průmyslovou
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školu stavební J. Gočára v Praze 4.
O rok mladší syn Jan studuje střední elektrotechnickou školu se zaměřením na výpočetní techniku.
Ředitelkou CMŠ Studánka v Praze
na Lhotce je I. Valtrová od 2. dubna
2007.
Vy jste, paní ředitelko, člověk
mnohých zájmů. Jak jste k nim
přišla?
Mezi mé největší koníčky patří
sport – vodní a zimní sporty –, turistika, příroda – zejména botanika –
a pejsci.
A jak jsem k nim přišla? Byli jsme
sportovní rodina. V zimě jsme jezdili
na lyže, v létě na vodu. Tatínek mě
přivedl k běhání. Chodili jsme spolu
trénovat do lesa Kamýk a do Modřanské rokle, účastnili se různých
závodů (Velká kunratická, Běchovice, závody v běhu na lyžích apod.).
V 7. a 8. třídě jsem závodně běhala za starší žákyně tzv. střední a dlouhé tratě na atletickém stadionu
v Praze 6 na Strahově.
Tatínek moc chtěl syna, ale nakonec měl „jen“ dvě dcery. Já jsem mu
syna do jisté míry nahrazovala. Jako
děvče jsem nikdy nebyla moc na panenky. Spíše jsem se motala kolem
tatínka, když opravoval auto, laminoval lodě, surfy apod. Vždy jsem
mu byla k ruce.
To, co mě naučil, jsem využila
nejen v Turistickém oddílu mládeže
Dráčata u nás ve Zvoli, který jsem
založila a dvanáct let vedla jako
hlavní vedoucí. Zkušenosti, jež mi
rodiče umožnili nasbírat během dětství, plnou měrou využívám v běžném denním životě. Za to jim patří
můj velký dík.
Turistický oddíl jsem vedla i se
svými dětmi. Díky tomu vyrůstaly
v dětském společenství, jezdily do
přírody, na hory, na vodu stejně jako

v dětství já, a tím získávaly cenné
zkušenosti pro život.
Možná měly trochu tvrdší dětství. Když bylo našemu synovi deset let, manžel jednou prohodil:
„Ten náš Honza asi neroste proto,
že má z těch vandrů ušoupané nožičky.“ Dnes Honza měří 178 cm!
Jeho malé pohorky ale mám schované dodnes.
Jak jste se dostala k závodění se
psy?
Potkala se má láska ke psům
zděděná po mamince a sportovní
ctižádost získaná po tatínkovi.
Vzešla z toho báječná kombinace
zvaná mushing – jízda se psím
spřežením.
Moje maminka chová pejsky –
německé špice – již od mých dvanácti let. Náš první pes byl bílý německý špic Bonny. Když jsem
dospívala, byl mi nejen jedním velikým naslouchajícím „uchem“, ale
i kamarádem.
Maminka byla léta hlavní poradkyní chovu špiců. A dodnes jako
rozhodčí působí na národních i mezinárodních výstavách psů.
Jako náruživá čtenářka knih amerického spisovatele Jacka Londona jsem toužila podívat se na Aljašku a mít smečku saňových psů.
Jenomže pro maminu s dětmi bydlící za Prahou to byl neuskutečnitelný sen.
Sen se mi ale částečně splnil,
když mi bylo dvacet devět let. Koupila jsem si štěně aljašského huskyho, tzv. alaskána – křížence indiánského psa, sibiřského huskyho
a ohaře. Víc se mi sice líbili sibiřští
huskyové, kteří mají krásné modré
oči, ale bylo mi řečeno: „Jestli chceš
se psy závodit, musíš si pořídit psa
rychlejšího. Tomu svému jsem dala
jméno Ronny.

V jaké kategorii jste závodila?
Protože jsem si nemohla pořídit
saně a více psů, závodila jsem v kategorii skijöring (lyžař a pes), canicross (běh se psem), bikejöring
(cyklista a pes). V kategorii canicross jsem využila své zkušenosti
s běháním z dětství.
(Paní ředitelka při vyprávění listuje v tlusté kronice, kterou si o svém
závodění vytrvale psala a do níž
lepila fotografie z tréninků i ze závodů.)
Moje soupeřky byly mladší než
já, dívky ve věku patnácti až dvaceti
let. A my jsme je s Ronnánkem poráželi. Z toho jsem měla velikou radost. Mými soupeřkami byla vesměs
svobodná děvčata bez významnějších povinností. Já jsem v té době
měla už malé děti. Skloubit rodinu
se sportem – pětkrát týdně tréninky
a o víkendu závody – nebylo zrovna
jednoduché.
Co tomu říkal manžel?
Jezdil s námi, ale ne že by tomuto
sportu nějak propadl. To bylo z jeho
strany maximum.
To, že manžel závodění se psy
nepropadl, byl také jeden z důvodů,
proč jsem si nedovolila pořídit si
spřežení o více psech, i když by mě
to velmi lákalo. Na to ale musí být
„praštění“ minimálně dva. Byla jsem
však moc ráda, že mi manžel tohoto
náročného koníčka toleroval a ochotně mi dělal servis v podobě mazání
lyží, vaření horkého čaje po dojezdu, řidiče v mnohdy náročných sněhových podmínkách a hlavně dával pocit klidu a bezpečí. Když jsme
např. byli na závodech na Šumavě,
spali jsme i s našimi dětmi v autě
v sedmnáctistupňovém mrazu!
Jak dlouho jste jezdila, kolik závodů jste absolvovala, kolik jste jich
vyhrála a jaké byly vaše největší
úspěchy?
S Ronnym jsem začala závodit
v roce 1996. Jezdili jsme do roku
2002. V té době jsme se zúčastnili 38 závodů. Dvakrát jsme vyhráli Český pohár v cani-crossu,
jednou jsme obsadili druhé místo
na mistrovství republiky v kategorii
žen a třikrát jsme vyhráli různé jiné
závody.
V kategorii bikejöring jsme jednou dobili první místo a za sebou
nechali 29 ostatních závodníků,
převážně mužů! Ale největší radost
jsem měla z toho, že jsme dojeli do
Vlevo: Na startu. – Na následující straně:
Poznali byste v soustředěném výrazu závodnice se psem usmívající se maminku
z obrázku s dětmi na straně 11?
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cíle v pořádku. NeboŅ tato disciplína
je velmi bohatá na četné a nebezpečné pády. Takových pádů mám
také pár za sebou, a proto jsem si
nechala svařit možná jednu z prvních velkých koloběžek a trénovala
na ní. Takže mi začali říkat Princezna Koloběžka.
Nejraději jsem ale měla a dodnes
mám skijöring. Začátky nebyly zrovna jednoduché. Musela jsem se naučit novou techniku lyžování, tzv.
bruslení, což vůbec nebylo jednoduché. Přesto se nám zde podařilo
mnoho úspěchů, mezi které patří
zejména dvojí vítězství na Mistrovství České republiky v kategorii
žen, z čehož se jeden závod konal
na trati v Novém Městě na Moravě,
kde se běhají závody Světového
poháru v běhu na lyžích a kde závodilo mnoho světových závodníků, mimo jiné i můj velký vzor Katka
Neumannová.
Jako jediná jsem na tomto mistrovství závody na lyžích jela v cyklistické helmě. Proč? TraŅ byla plná
prudkých zatáček a sjezdů. Ronny
takové tratě miloval. Vždy v těchto
úsecích značně přidal na rychlosti.
A protože u mě také moc nefungoval pud sebezáchovy a rovněž jsem
měla ráda rychlou jízdu – ta helma.
Přece jenom jsem nezapomínala,

že jsem matka dvou dětí a manželka
úžasného muže.
Dnes už jsou závody na jiné úrovni. Špičková výbava, sponzoři, závody převážně v zahraničí…
Později začalo přibývat jezdců na
koloběžkách a byla ustanovena disciplína scooter (koloběžka a pes).
Na jednom z posledních našich závodů se nám s Ronnym podařilo
v této kategorii zvítězit dokonce nad
dvěma hodně velkými chlapy. Kluci
ten závod nazvali Hon na lišku, ale ti
chlapi mě nedostihli.
Proč jste přestala závodit?
Když Ronnymu bylo osm a půl
roku, onemocněl zákeřnou nemocí
a předčasně odešel do věčných
lovišŅ.
Na skříni na naše vítězné poháry usedá prach, ale vzpomínky na
krásné chvíle prožité v naprostém
souznění psa a člověka v náručí přírody mi zůstaly. Při závodech jsme
já i Ronny prožívali cosi jako souhru
duše člověka a duše psí.
Ronny pošel půl roku po tom, co
zemřel můj tatínek. Moc mi tito dva
moji sportovní partneři chyběli.
Ale se závoděním jsem ještě tak
úplně neskončila. V září budu mít
půjčeného aljašského malamuta –
psa. Ale chci to zkusit už jen rekre-

ačně. Ambice na nějaká čelná místa už nemám. Dnes již jsou mnohem
lepší závodníci než já. Ráda se ale
zase jednou svezu jako musherka
se psím spřežením, byŅ jen s jedním
psem, a zúčastním se nějakých malých závodů jen tak pro radost. Držte
nám palečky!
Vy také chováte jako vaše maminka psy?
Od maminky mám nyní velkou
černou německou špicku Enží a ještě malého šestnáctiletého středního
vlkošedého špice Sama.
Co vás ještě zajímá?
Jak jsem se už zmínila, od dětství
mě zajímá příroda, zejména kytičky.
Ráda si poslechnu vážnou hudbu
a přečtu si zajímavou knihu z oblasti cestopisné literatury, např. knihy
R. Messnera o horolezectví. V současné době se můj zájem obrací na
ekologii a její uplatnění v předškolním vzdělávání.
(Další část rozhovoru s ředitelkou CMŠ Studánka v Praze na
Lhotce Ivou Valtrovou a její odpovědi na otázky týkající se školky
uveřejníme v příštím čísle Věstníku.)
(jis)
Snímky z archivu I. Valtrové
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FARNÕ AKADEMIE
PAVEL PECH¡»EK NA LHOTCE
Hostem červnové Farní akademie
dne 1. 6. 2008 byl známý žurnalista,
rozhlasový pracovník, redaktor a reportér pan Pavel Pecháček, který
mnoho let působil nejen v Československém rozhlase, ale po odchodu
v roce 1968 do emigrace především
ve stanicích Svobodná Evropa
(1968–1974, 1989–2008) a Hlas
Ameriky (1974–1989). V obou stanicích pak působil jako ředitel celkem
23 let, a sice v letech 1985–1989
v Hlasu Ameriky (pod pseudonymem Pavel Skála) a od roku 1989
do roku 2001 jako ředitel československého a později českého vysílání v rozhlasové stanici Svobodná
Evropa. Nyní zastává funkci ředitele
radia Svobodná Evropa pro české
záležitosti (doplňme, že pokračovatelem českého vysílání Svobodné
Evropy u nás je nyní stanice Český
rozhlas 6). Je proto zcela logické,
že svoji přednášku nazval Radio
Svobodná Evropa a sdělovací prostředky vůbec.
V prvé části přednášky se P. Pecháček věnoval svému působení
v obou výše jmenovaných stanicích.
Poukázal na základní rozdíl mezi
Svobodnou Evropou (RFE – Radio
Free Europe), která byla nevládní

institucí, a Hlasem Ameriky jakožto
vládní stanicí USA, tedy státu, který
měl s tehdejším Československem
diplomatické vztahy, z čehož vyplývalo mimo jiné i to, že Hlas Ameriky
nebyl rušen. Jistě není bez zajímavosti, že ředitelem RFE byl v šedesátých letech minulého století Pavlův
otec Jaroslav Pecháček a že až v roce 1990 se P. Pecháček dověděl, že
Státní bezpečnost měla v roce 1973
v úmyslu unést jeho syna.
Za mezník činnosti RFE označil
jednak rok 1968, kdy se zde scházejí nekomunističtí i komunističtí
emigranti, což neslo sebou i mnohá
nedorozumění, jednak rok 1989.
Prakticky ihned, tj. po 17. listopadu,
se podařilo Pavlu Pecháčkovi odjet
do Prahy a reportovat přímo z Václavského náměstí. Funkcionář komunistické strany Fojtík říkal novinářům, že všechno řídí computerem
Pecháček a Petr Pithart si musel na
Pavla Pecháčka „sáhnout“, aby jeho
přítomnosti v Praze uvěřil. Je to až
neuvěřitelné, nicméně teprve 24. 11.
byl úřady vykázán a odvezen na
hranice s SRN. To již ovšem byl jen
poslední záchvěv moci StB.
Od roku 1993 se začíná uvažovat o přestěhování českého vysílání
RFE do Prahy, což se
uskutečnilo – opět z iniciativy Pavla Pecháčka –
v roce 1994, později pak
přestěhování celé RFE/RL
(Radio Free Europe/Radio
Liberty – Radio Svobodná
Evropa/Radio Svoboda).
Připomeňme ještě, že
P. Pecháček spoluorganizuje v Kopřivnici večery
Tomáše Garigua Masaryka a že je předsedou
Sdružení Ferdinanda Peroutky, které každoročně
udílí třem žurnalistům Ceny Ferdinanda Peroutky.

JSEM TU DOBŘE?
Narodil jsem se u slušných lidí?
Ve slušném století?
Nevedu náhodou válku?
Je tady zrušeno otroctví?
Mám správnou barvu kůže?
Vhodný původ?
Smím dýchat?
Tak děkuju.
Snímek Petr Stehlík
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Ve druhé části své přednášky se P. Pecháček zamýšlel nad současnou,
spíše neutěšenou situací
v českých sdělovacích
prostředcích. V Česku je
sice prostor pro investigativní žurnalistiku, avšak
i do seriózních sdělovacích prostředků se tlačí
bulvár. Je tolerována sen-

zacechtivost, novináři se stávají „baviči“ a „prodavači“ špatných zpráv,
které jdou nejlépe na odbyt, prostě
média se bohužel maximálně přizpůsobují většinovým konzumentům. Trpí tím dobré jméno žurnalistiky, k jejíž banalizaci dochází
hlavně v komerčních televizích (jak
říká Pehe), média tyranizují a mnohdy záměrně desorientují své posluchače a čtenáře a vytrácí se svobodná a neposkvrněná informace,
která je základním lidským právem.
Co s tím? Je třeba se vyhnout
extrémním komentářům. Jejich podstatou by měla být pravdivá zpráva,
a pak i vlastní stanovisko a je žádoucí, aby postupně došlo k „debulvarizaci“ seriózních médií a sdělovacích prostředků. Je zapotřebí, aby
zde byl jasný rozdíl mezi veřejnou
a komerční televizí, a to jak v úrovni etiky novinářské, tak i psaného
a mluveného slova. Je smutnou skutečností, že křesŅanský proud byl
potlačen, a to nejen u nás. Vlna sekularizace prošla celou Evropou
a u nás, resp. v zemích sovětského
bloku, byla ještě posílena totalitními
režimy. Zde lze spatřovat kořeny současné neutěšené situace v médiích,
ale i v naší společnosti jako celku.
K. Š.

DALŠÍ PŘEDNÁŠKY. Na závěrečnou část tohoto roku a začátek roku
příštího se připravují tyto přednášky
Farní akademie: V neděli 5. října
2008 promluví Ing. Evžen Šárka
CSc. na téma Prokop Diviš – výzkumník, objevitel a katolický
kněz, 310. výročí narození (26. 3.
1698 – 21. 12. 1765). V neděli 9. listopadu bude u Panny Marie Královny míru mluvit akademický sochař
Jan Bradna k 90. výročí stržení
Mariánského sloupu v Praze na
Staroměstském náměstí. Na 7. prosince se připravuje přednáška Ing.
Františka Kolina Betlémy, jejich
historie a současnost s menší
výstavou betlémů. V neděli 4. ledna 2009 se bude u nás na Lhotce
PhDr. Jiřina Šiklová zamýšlet nad
otázkou Je prodloužení života člověku hrozbou, nebo požehnáním?
Začátek všech přednášek se jako
obvykle předpokládá v 16.30 hod.
(š)

Hlásí se Vám Váš Kristián.
Prázdniny nám krásně utekly,
úplně stejně, jako když odmotáte provázek z klubíčka, ale já
vím, že Vy jste moc hodné a šikovné děti a prázdniny jste si
moc hezky užily.
Stará svíce Prskalína vymyslela pro kostelní svíce výlet.
Inu proč ne? říkali jsme si my
všechny kostelní svíce, ale nikdo
z nás netušil, že Prskalína je stará podšívka a že vymyslela pořádnou plavbu na lodi po doopravdické řece. No to Vám, děti, byla ale plavba. Já Kristián a moji kamarádi jsme si museli na svoje bříška natáhnout plavací kruhy, na hlavičky si dát plavací gumové čepice, aby se nám nenamokřily
knoty, kterými svítíme, a už jsme pluli.
Veslovali jsme od jednoho břehu ke druhému, padali jsme do vody a navzájem se zachraňovali. Nejvíc nás vystrašila stará štika, jedna odporná
zelená ropucha a samozřejmě malé rybky, které si z nás celou cestu dělaly
legraci. Prý takhle vystrojené svíce na vodě v životě neviděly.
Konečně se přiblížil večer, v dálce na
nás blikalo světýlko, no nebyla to bludička, ale Prskalína, která se nad námi
smilovala a přivezla nám suché ručníčky a piknikový košík plný dobrůtek.
Seděli jsme kolem košíku, pochutnávali si na špekáčcích, povídali jsme si
o dětech, které vidíme vždy v neděli
v kostele, a bylo nám moc hezky.
Během toho povídání jsem, děti, pro
Vás vymyslel první soutěž po prázdninách a úplně nová pravidla. Během tohoto školního roku Vám budu posílat
soutěže a úkoly a kdo z Vás se vždy
zúčastní a úkol splní, dostane bod. Na
ty body budeme mít tabulku, kterou
vždy uvidíte ve Věstníku. Sami si zjistíte, kdo z Vás soutěží. Soutěže skončí
v květnu a všechny děti, které budou
mít body, pojedou za odměnu na velikánský výlet.

Hola, hola, hola, soutěž volá,
Kristián je náš kamarád,
děti ze Lhotky má moc rád.
Soutěžíme rádi, těžké to není.
Co nevíme, máma nám poví.
A když všechno uhodneme,
výlet za to dostaneme.

Na Lhotce jsou príma děti,
Katka, Lenka, PéŅa, to to letí.
Už se těším na Vaše odpovědi.
Noste je do sakristie k otci Bedřichovi a užívejte ještě poslední sluníčko!
Zdraví Vás Váš Kri…, Kri…, Kri…,
no přeci
KRISTIÁN

SOUTÃé O TAJEMN› V›LET PRO DÃTI ZE LHOTKY
1. Stojí hruška v širém poli, dokola se
kouká, jaké plody má na větvích?
a) jablíčka
b) hruštičky
c) ořechy

4. Náš český světec, který měl bílého
koníka, se jmenuje…
a) svatý Mikuláš
b) svatý Jiří
c) svatý Václav

2. Oslavě posvěcení kostela se říká…
a) svatba
b) poutní slavnost
c) posvícení

5. V neděli do kostela chodíte na…
a) mši svatou
b) kostelní program
c) popovídání o svatých

3. Na varhany v kostele hraje…
a) trumpetista
b) varhaník
c) houslista

Rubriku pro děti připravila
HANA STEHLÍKOVÁ

VYU»OV¡NÕ

N¡BOéENSTVÕ
Milé děti a rodiče,
je po prázdninách a nastaly nám
zase běžné starosti, škola a různé
kroužky. I my bychom se s Vámi
i v letošním roce rádi setkávali při
hodinách náboženství. Vyučovacím dnem, jak je zvykem, by byla
středa. První hodina bude začínat v 15.45 hod. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Poslední hodina
skončí v 17.30.
Prvni setkání s dětmi a rodiči by
bylo ve středu 24. září v 16 hodin
v kostele. Děti budou rozděleny do
jednotlivých skupinek podle věku
a třídy. První vyučovací hodina bude 1. října už podle rozdělení.
Děti rozdělujeme do následujících skupinek: Předškolní děti od čtyř
let, 1. třída, 2. třída, 3. třída, 4. a 5. třída, mladší -náctiletí od 11 let a starší
od 17 let.
Pokud máte nějaké náměty, nápady a připomínky k výuce náboženství, napište je prosíme na zadní stranu přihlášky.
Přihlášky jsou vzadu v kostele na
stojanu s tiskovinami. Vyplněné přihlášky odevzdejte do sakristie.
Na spolupráci s dětmi i rodiči se
těší
KNĚŽÍ a KATECHETI

äpaËËÌ letkaÖ
(Dokončení ze str. 10)

budou hrát Příběh vojáka od Igora Stravinského, nádhernou epicko-dramatickou skladbu, s prvky dobové taneční
hudby a jazzu.
Violoncellista Petr Špaček, který nedávno hrál na lhoteckém koncertě společně s Josefem, má před sebou etapu
odvahy. Udělal zkoušky na prestižní New
England Conservatory v Bostonu, ale
čeká ho ještě studium angličtiny a nutnost získat ke studiu finance. Měl by
nastoupit v lednu 2009, pokud ovšem
úspěšně zvládne náročnou jazykovou
zkoušku. Do té doby má opravdu co dělat,
i na co se těšit.
Tak takhle nám naši mladí dělají radost a současně vytvářejí dobrou pověst farnosti. V čem to hlavně je? Prošli
pečlivou školou životní přípravy v rodině i ve společenství kolem lhoteckého kostela Panny Marie Královny míru
a žijí životem píle a vědomím úkolu
v životě křesŅana. Chceme jejich kroky
stále sledovat, ukazovat na jejich úžasné úsilí a odvahu, a být jim i pevnou
oporou a pomocí.
MARIE KULIJEVYČOVÁ
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DOMOV PRO SENIORY KR»
(zřizovatel hlavní město Praha),
Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4

KOSTEL PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÍRU
ADRESA

pořádá

V. SULICKOU POUç
17. ZÁŘÍ 2008 14.00 –17.00
To nejcennější na světě se obvykle koupit nedá
– třeba PŘÍJEMNÝ POCIT z dobře stráveného odpoledne
Přijïte se tedy s námi pobavit!
Cukrovinky, perníky, grilované buřty, pivo, hudba, kolotoč,
strašidelný zámek, věštírna a mnoho dalších atrakcí
jsou i letos zárukou pořádného veselí
Na tuto akci hledáme také dobrovolníky pro doprovod
imobilních klientů na vozíku
Máte-li zájem se poutě zúčastnit jako dobrovolník,
kontaktujte nás prosíme nejpozději do 7. září 2008

HLED¡ME DOBROVOLNÕKY
Máte chuŅ konat dobré skutky a dělat druhým radost?
Staňte se dobrovolníkem v Domově pro seniory Krč
a naplňte svůj život zájmem o druhé!
Můžete být našim seniorům novými přáteli či pomocníky
a významně se uplatnit zejména při těchto aktivitách:
l Společnost u lůžka – předčítání, vypravování a rozhovory
l Asistence pro vozíčkáře – při vycházkách, výletech
l Realizace, příprava a spolupráce při organizování kulturních
programů – amatérské vystoupení, besedy, přednášky
l Pomáhat můžete pravidelně nebo jednorázově
Nejbližší jednodenní akce je Sulická pouŅ,
pro kterou hledáme asistenty pro klienty na vozíku
Co vám to přinese?
Postavení společensky prospěšné osoby
Nové zkušenosti a dovednosti v oblasti sociálních služeb
l Pocit uspokojení
l Obohacení života novými lidmi a prožitky
l Získání odborné praxe ke studiu
l Zázemí dobrého kolektivu profesionálů i dobrovolníků
l

l

Zájemci si mohou s námi domluvit osobní schůzku
na těchto kontaktech:
koordinátoři: Zuzana Mádlová, DiS.,
telefon 241 091 921, linka 34,
e-mail madlova-z.ddp4@volny.cz;
Markéta Müllerová, telefon 604 238 186

Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4-Lhotka
Telefon: 241 490 910, 241 490 913
E-mail: lhotecka.farnost@seznam.cz
Internet: http://lhotecka.farnost.cz
Bankovní spojení: číslo účtu 74 326 329, kód banky 0800
(Česká spořitelna); ve zprávě pro příjemce prosíme vždy
uvádět účel daru, např. provozní potřeby nebo rekonstrukce
oken apod., jako příjemce stačí uvést Královna míru

DUCHOVNÍ

Farář P. Bedřich Vymětalík, farní vikář P. Stefan Wojdyla.
Jáhen František Martinek

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle
8.00
10.00
18.30
Pondělí
8.00
Úterý
18.30
Středa
8.00
Čtvrtek
8.00
Pátek
15.00
18.30
Sobota
16.00
Mše upravená pro děti od října 2008 vždy třetí neděli
v měsíci 10 hodin.
Mše svatá s doprovodem beatové kapely poslední neděli
v měsíci v 18.30 hod.
Změny časů bohoslužeb podle ohlášení, zejména v květnu
(májové pobožnosti) a v období hlavních církevních svátků.

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ

Každé úterý od 17.30 do 18.00 s výjimkou července a srpna
a první pátek v měsíci při mši svaté v 15 a v 18.30 hod.

UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ

Svátost křtu se zpravidla uděluje v sobotu odpoledne
a v neděli dopoledne, na přání kterýkoliv jiný den. Je třeba se
včas přihlásit.
Svátost oltářní při mši svaté dvakrát denně, na požádání i jindy.
Svátost pokání a smíření (zpověï) lze přijmout před každou
mší, na požádání kdykoliv.
Svátost pomazání nemocných spolu s pokáním a přijetím
Těla Páně je třeba ohlásit v sakristii, ve spěšném případě
telefonicky. To platí i o Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči,
Domově důchodců v Sulické ulici a Sociálně ošetřovatelském
centru v Zárubově ulici.
Svátost manželství je třeba domluvit tři měsíce předem.

DALŠÍ AKTIVITY V KOSTELE

Následující akce se konají, pokud není uvedeno jinak, od září
do června.
Setkání nad Písmem svatým od října do dubna v úterý
v 19.15 hod.
Vyučování náboženství od října do května ve středu od 15.30
do 17.15 hod., ve skupinách podle věku dětí.
Setkání -náctiletých ve čtvrtek v 19.15 hod (mladší) a v pátek
v 19.15 hod. (starší).
Setkání maminek s dětmi v úterý v 9 hod. jednou za dva týdny.
Čaj pro seniory a všechny, kdo nechtějí být sami, od října
2008 každou druhou sobotu v měsíci po odpolední mši svaté,
tedy asi od 16.45 hod. v sále sv. Václava.
Možnost setkání se skupinou pro pomoc potřebným
vždy první pátek v měsíci v 15.45 hod. v sále sv. Václava.
Telefon: 222 963 854.
Chrámový sbor má zkoušku v úterý od 20 do 22 hod.
Farní knihovna v úterý od 17 do 18.30 hod.

FAKULTNÍ THOMAYEROVA
NEMOCNICE V KRČI

Každou středu v 16 hod. mše svatá střídavě s bohoslužbou
slova v nemocniční kapli sv. Václava.

DOMOV DŮCHODCŮ V SULICKÉ ULICI

Ve čtvrtek v lichém kalendářním týdnu mše svatá v 15 hod.
VĚSTNÍK, křesŅanský občasník. Vydává Římskokatolická farnost při kostele
Panny Marie Královny míru v Praze 4.
Redakční uzávěrka příštího čísla (listopadového) bude v neděli 12. října 2008.
Příspěvky lze odevzdat napsané nebo na disketě – také v tomto případě
pokud možno rovněž vytištěné – v sakristii nebo poslat na e-mailovou adresu
suva.jiri@seznam.cz s uvedením kontaktu (jméno, telefon nebo adresa).

SOCIÁLNĚ OŠETŘOVATELSKÉ
CENTRUM V ZÁRUBOVĚ UL.

Mše svatá první pondělí v měsíci v 9.30 hod.
Aktualizované údaje ve Farním příručníku nebo na internetu.

